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Abstract 

Title: Gender equality or gender inequality? An investigation of textbooks in English for Year 3 from a 

gender perspective 

Author: Tijana Djeordjic 

Supervisor: Tove Larsson 

 

The purpose of this study is to find out whether and to what extent there has been a change in how 

boys/men and girls/women are represented in textbooks which are used for teaching English in the third 

grade of primary school. The study compares six textbooks published between the years 2002 and 2017 

to investigate the purpose of this study. The theoretical framework of the study is Hirdman’s (1988) two 

gender principles (separation and hierarchy) and terms such as equality, male and female. The study uses 

a quantitative research method to analyze texts and images in the textbooks. To fulfill the purpose of this 

study, the following questions are investigated: 

 

- Are girls/women and boys/men represented to the same extent in the texts and images in the textbooks 

used for teaching English in the third grade? Has this changed over time? 

- What characteristics are associated with girls/women and boys/men in the texts and images in the 

textbooks used for teaching English in the third grade? Has this changed over time? 

 

The results of the study show that men are represented more often in text and images overall, especially 

in the books that are published in 2017. However, in one of the books, which was published in 2003, men 

and women are represented equally frequently (50% men and 50% women) in the images. For the 

categories active and passive, men are more often portrayed as active and women are more often as passive 

both in the text and in the images. However, in the books from 2002 and 2003, men and women are 

portrayed as active almost equally often in the text and the images. Furthermore, while the frequencies 

are relatively low, the results show that men are often portrayed as being strong. Nevertheless, in three of 

the six analyzed books, the same number of men and women are portrayed as being strong. For the 

category beautiful, only men are portrayed as beautiful and no woman is portrayed as beautiful in the six 

analyzed books. The last category that is analyzed is sport. The results show that the number of men 

shown to be doing some sport activity is higher than for women. One general conclusion that can be drawn 

regarding whether the representation of men and women has changed over time is that the most recent 

books show gender inequality when subjected to closer scrutiny. 

Keywords: English textbooks, gender equality, men, women, hierarchy, separation 
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1. Introduktion 
Det svenska samhället sägs ofta bli mer och mer jämställt med åren. Det påtalas om att det svenska 

samhället har kommit långt när det gäller jämställdhet i jämförelse med andra länder i världen 

(Månsdotter, 2009). Skolan är en viktig del av det svenska samhället. Jämställdhetsarbete i skolan grundar 

sig i skollagen där det lyfts upp att: 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. (Skollag 2010:800) 

 

Eftersom den svenska skolan följer skollagen, står det även tydligt i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2017) att en av skolans viktiga uppdrag är att förmedla 

jämställdhet mellan kvinnor och män. Docenten Maria Hedlin (2010) menar att begreppet jämställdhet 

inte kan uppnås så länge det är mannen som ses som en norm i samhället. 

 

Skolverket (2015) menar att ett stort antal lärare planerar sin undervisning med hjälp av läromedel eller 

använder detta som en utgångspunkt i undervisningen. I en rapport vid namn Läromedlens roll i 

undervisningen – grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och 

samhällskunskap (Skolverket, 2006) lyfts det upp att engelska är ett viktigt ämne som anses vara ett 

världsspråk. Vidare poängteras i den ovan nämnda rapporten att undervisningen i ämnet engelska grundas 

på och är mer beroende av användning av läroböcker redan från tidiga skolåren. Rapporten visar på att ” 

[…] tre av fyra lärare använder läroböcker i princip varje lektion” (Skolverket, 2006, s. 71). 

 

Varför skall man undersöka just läromedel i engelska utifrån ett genusperspektiv? Orsaker till detta ligger 

i att läroböcker i ämnet engelska ses som en bas för planering av undervisning (Skolverket, 2015) 

samtidigt som skolans uppdrag är att förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män (Lgr11, 2017). 

Eftersom en majoritet av lärare till skillnad från andra ämnen använder sig av läroböcker i undervisningen 

i ämnet engelska (Skolverket, 2006), ses detta som en viktig orsak till att textböcker i ämnet engelska 

granskas och undersöks ur ett genusperspektiv. Universitetslektor i pedagogik Angerd Eilard (2004, s. 

242) menar att läroböcker speglar samhället för eleverna, de ger dem en grund att förstå samhället som de 

lever i och påverkar deras synsätt att se på samhället. Detta menar även Eriksson (2017) som poängterar 

att stereotypa föreställningar av genus i textböcker leder till och förstärker ” […] fördomar och förutfattade 

meningar i mötet med människor” (Eriksson, 2017, s. 76). Om genusbalansen i textböckerna är ojämn, 
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kan detta påverka eleverna i frågan om jämställdhet mellan könen och deras syn på samhället som de lever 

i. 

 

Då Sverige har kommit längre i sitt jämställdhetsarbete än många andra länder (Månsdotter, 2009), kan 

man rimligen förvänta sig att textböcker som är publicerade i Sverige möjligen förmedlar jämställdhet 

mellan kvinnor och män. Vidare, eftersom textböcker ofta används i engelskundervisningen i Sverige, är 

det viktigt att lärare är medvetna om eventuella skillnader vad gäller representation av män och kvinnor i 

läroböckerna med fokus på jämställdhet för att kunna förhålla sig till detta i klassrummet. 

 

Med bakgrund av det ovanstående ligger grunden för denna studie. Med denna undersökning vill jag bidra 

till en djupare förståelse om hur genus speglas och huruvida textböcker som används i 

engelskundervisningen i årskurs tre kan anses vara jämställda vad gäller representationen av pojkar/män 

och flickor/kvinnor i text och bild.  Detta kan förhoppningsvis hjälpa andra lärare att bli uppmärksamma 

när de väljer och använder sig av läroböcker i engelskundervisningen i årskurs tre med fokus på 

jämställdhet. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Denna studie syftar till att undersöka textböcker i ämnet engelska för årskurs tre utifrån ett 

genusperspektiv. Studien undersöker även om och i vilken utsträckning det har skett en förändring över 

tid. För att undersöka detta görs det en jämförelse mellan sex textböcker som är utgivna mellan år 2002 

och 2017 i ämnet engelska för årskurs tre. För att kunna fullgöra syftet med denna studie formulerades 

följande frågeställningar: 

 

- Blir flickor/kvinnor samt pojkar/män representerade i lika stor utsträckning i text och bild i 

textböcker i engelskundervisningen i årskurs tre? Har detta förändrats över tid? 

- Vilka egenskaper förknippas med flickor/kvinnor och pojkar/män i text och bild i textböcker i 

engelskundervisningen i årskurs tre? Har detta förändrats över tid? 
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3. Bakgrund 
I denna del presenteras uppsatsens mest centrala begrepp i studien, nämligen genus.  

 

3.1 Genus 
Professorn Yvonne Hirdman (2001, s. 11–16) förklarar att begreppet genus började användas inom den 

feministiska forskningen i Sverige under 1980-talet, där ordet togs från språkvetenskapen. Vidare belyser 

Hirdman (2001) att ordet genus kommer ifrån engelskans gender, där detta begrepp i engelskan betyder 

slag och sort. Hirdman (2001) menar att genus behandlar frågor om hur manligt och kvinnligt belyses 

inom sociala, kulturella och politiska sfärer i människans liv. Hirdman (2001) poängterar slutligen att 

detta synliggörs i människors vanor, tankar och föreställningar. 

 

Professorn Raewyn Connell och forskningsassistent Rebecca Pearse (2015, s. 24) menar att begreppet 

genus används ofta för att visa på kulturella skillnader som existerar mellan kvinnor och män. De 

skillnaderna grundar sig i biologiska skillnader mellan hanar och honor. Connell och Pearse (2015, s. 26) 

ser genus som en social struktur, som har ett tydligt förhållande till människokroppen. Slutligen menar 

författarna att genus innebär samhällets förhållningssätt till människokroppen. 

 

Forskaren Ulla Forsberg (2002) beskriver hur begreppen genus och kön förhåller sig till varandra. 

Forsberg (2002) poängterar att inom vetenskapen görs det en skillnad mellan de två begreppen, där kön 

handlar om biologiska delen för identiteten och att genus står för en social konstruktion. Vidare belyser 

Forsberg (2002) att en del forskare menar att begreppet genus täcker även begreppet kön. Detta uttrycker 

även Connell och Pearse (2015) då de belyser att kulturella skillnader mellan män och kvinnor har sin 

grund i biologiska skillnader mellan honor och hanar.   

 

Denna studie använder dock Hirdmans (2000) definition av genus (se även Forsberg, 2002 samt Connell 

och Pearse, 2015) i vilken genus konstrueras i ett visst samhälle och i en specifik kultur. Begreppet genus 

i denna bemärkelse är väsentligt för denna studie, eftersom den bygger på att barnens syn på jämställdhet 

kan påverkas positivt eller negativt genom kurslitteratur som används i undervisningen (Eilard, 2004). 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt görs det en redogörelse av teoretiska begrepp som är av hög relevans för denna studie, då 

dessa används för att besvara studiens frågeställningar. Först presenteras begreppet jämställdhet. Vidare 
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tas det upp den teoretiska utgångspunkten som är Yvonne Hirdmans (1988) genussystem, vilket består av 

två principer som är dikotomi och hierarki. Slutligen beskrivs det teoretiska begreppen manligt och 

kvinnligt.  

 

4.1 Jämställdhet 
I en publikation vid namn Förskolans arbete med jämställdhet (Skolinspektion, 2017, s. 7) lyfts det upp 

att begreppet jämställdhet ofta definieras som alla människors möjligheter, skyldigheter och rättigheter. 

Det poängteras vidare att jämställdhet handlar även om relationer mellan pojkar/män och flickor/kvinnor, 

där det är viktigt att undersöka hur dessa relationer har en koppling till makt. För att kunna undersöka 

relationerna anses det vara nödvändigt att inta ett genusperspektiv (Skolinspektion, 2017).  

 

En annan definition av begreppet jämställdhet som skiljer sig något från den föregående framställs i en 

rapport vid namn Barns perspektiv på jämställdhet i skola (Andersson, 2010, s. 11), där det poängteras 

att jämställdhet innebär relationen mellan kön. Denna relation syftar på att både män och kvinnor ” […] 

bör ha samma position i samhället […]” (Andersson, 2010, s. 11). Andersson (2010, s. 12) talar om två 

olika typer av jämställdhet. De två typerna kallas för kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. Den 

kvantitativa jämställdheten sätter i fokus antal män respektive kvinnor inom ett område i samhället, där 

vikten ligger i jämn fördelning mellan dem (Andersson, 2011). Den kvalitativa jämställdheten i skolan 

handlar å andra sidan om pojkars respektive flickors inflytande i beslut som påverkar dem (Andersson, 

2010, s. 28). 

  

Det är relevant att lyfta upp begreppet jämställdhet och kvantitativ jämställdhet, eftersom i denna studie 

undersöks det hur ofta och om pojkar/män och flickor/kvinnor blir representerade i lika stor utsträckning 

i textböcker i engelskundervisningen i årskurs tre. 

 

4.2 Dikotomi och hierarki 
Hirdman (1988, s. 7) menar att genussystem består av två principer. De två principerna enligt Hirdman 

(1988) kallas för principen om dikotomin och principen om hierarkin. Vidare menar Hirdman (1988) att 

dikotomin handlar om isärhållande eller tvådelning, vilket innebär att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas. Manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser. Dikotomin i sig innebär ett motsatstänkande, 

där mannen ses som den positiva och kvinnan som den negativa. Principen om dikotomin ser Hirdman 

(1988) som en utgångspunkt för skapande av föreställningar om vad som anses manligt respektive 

kvinnligt. Isärhållandet resulterar i meningsskapande och maktskapande (Hirdman, 1988). 

Meningsskapandet synliggörs i fördelningen som sker mellan människor till manligt och kvinnligt efter 
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sysslor, platser och sorter medan maktskapandet blir synligt i kvinnans erkännande av mannens görande. 

Med hierarkin menas att mannen ses som en norm och har en överordnad position än kvinnan (Hirdman, 

1988). Denna manliga överordningen och kvinnans underordning menar Hirdman (1988) synliggörs i 

tänkandet, språket och kulturen.  

 

Begreppen dikotomi (isärhållande) och hierarki (Hirdman, 1988) är relevanta att använda i denna studie 

för att kunna se om och i vilken grad manligt och kvinnligt hålls isär och om mannen kan ses vara i en 

överordnad position gentemot kvinnan i textböcker som används i engelskundervisningen, så som 

Hirdmans (1988) genussystem visar. Vidare är de två begreppen relevanta för att undersöka egenskaper 

som förknippas med pojkar/män och flickor/kvinnor.  

 

4.3 Manligt och kvinnligt 
Som tidigare nämnt undersöker denna studie hur ofta, i vilken utsträckning pojkar/män och 

flickor/kvinnor representeras i textböcker i ämnet engelska i årskurs tre, samt vilka egenskaper som 

kopplas till pojkar/män och flickor/kvinnor. Denna undersökning utgår ifrån en tabell som listar 

traditionellt manliga respektive traditionellt kvinnliga egenskaper från boken Barnbokens byggklossar 

(2017) skriven av professorn Maria Nikolajeva. Nikolajeva (2017) poängterar att manliga och kvinnliga 

egenskaper grundar sig på motsatser, där ett sådant schema kan hjälpa till vid bedömning av ” […] hur 

stereotypa personer skildras” (Nikolajeva, 2017, s. 192). Nedan följer tabellen utifrån Nikolajevas (2017) 

definition av kvinnliga respektive manliga egenskaper. Tabellen kommer att användas vid bildanalys, 

vilket presenteras vidare i metoddelen. 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 
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Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva  

Tabell 1: Manliga och kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 2017, s. 193) 

 

5. Representation av pojkar/män och flickor/kvinnor i tidigare studier 
I denna del av uppsatsen kommer en redogörelse kring studier som är relevanta för min undersökning. 

Fokus har legat på att hitta relevanta studier som redogör för beskrivningar och synliggörande av pojkar 

och flickor. Detta betyder att vissa av dessa inte har använt sig av text- eller bildanalys, även om det 

förekommer ett antal studier som använder sig av samma metod som denna studie. 

 

Eilard (2004) undersökte hur genus och etnicitet framställs i en läsebok för lägre årskurser. Den teoretiska 

utgångspunkten som författaren utgick ifrån var postkolonial teori, genusperspektiv och kritisk 

diskursanalys. Boken som Eilard (2004) undersökte heter Förstagluttarna B (1999). Eilard (2004) har 

gjort både en text- och bildanalys som en helhet, eftersom bilder blir ett komplement till texten. Resultatet 

visar att det finns en hierarkisk position mellan pojkar och flickor, vilket speglas i leken och barnens 

beteende. Flickor har enligt Eilard (2004, 259–260) en underordnad position i förhållande till pojkar.  

Exempel som visar på det mest frekventa egenskaperna är att pojkar leker med lego, spelar pingis och 

fotboll, medan flickor skriver kärlekslistor och leker med dockor (Eilard, 2004). Vidare kommer Eilard 

(2004) fram till att pojkar och flickor representeras i lika stor utsträckning och att bilderna i boken 

förstärker denna hierarki som speglas i texten. Det framkommer också att pojkar och flickor ibland bryter 

mot normer (Eilard, 2004, s. 256), genom att exempelvis en flicka beskrivs som tuff, stark, modig, kraftig 

och våldsam. De egenskaperna menar Eilard (2004) leder till att flickan ses som en pojkflicka, vilket ger 

henne en viss status. Dock, poängterar författaren att detta resulterar i att flickan ses som okvinnlig och 

oaccepterad. På samma sätt analyseras en pojke som anses vara känslig och svag eftersom flickorna jagar 

honom. 

 

Denna studie är relevant för min uppsats eftersom den undersöker hur genus synliggörs i en läsebok för 

yngre åldrar, där det framkommer de typiska egenskaperna som beskriver pojkar respektive flickor. Denna 

studie är också relevant eftersom den visar på hur ofta pojkar och flickor framställs i boken, vilket är av 

intresset i min studie då den undersöker hur ofta och i vilken utsträckning pojkar/män och flickor/kvinnor 

beskrivs och synliggörs i textböcker i engelskundervisningen i årskurs tre. 
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En annan studie som undersökte om hur elever i årskurs nio framställer som pojkar och flickor är gjord 

av universitetslektorn Ann-Sofie Holm (2008). Holm (2008) använde sig av Connells genusteori som 

teoretisk utgångspunkt. Metoden som användes för att samla in material var observationer och intervjuer 

med lärare och elever. Resultatet visar att flickor beskrivs som lugna, mogna, fysiskt svaga, känsliga 

medan pojkar ses som bråkiga, starka och barnsliga (Holm, 2008, s. 83). Utifrån elevernas svar menar 

Holm (2008, s 87) att pojkar framställs som fysiskt aktiva medan flickor presenteras som passiva men 

ambitiösa och målinriktade.  

 

Holms (2008) undersökning är relevant för denna studie eftersom den visar representativa egenskaper hos 

pojkar och flickor. Detta är av intresse för min uppsats eftersom den undersöker vilka egenskaper som 

kopplas till pojkar och flickor i textböcker i engelskundervisningen i årskurs tre. 

 

En tredje studie är gjord av Eilard (2008) som undersökte i sin avhandling vid namn Modern, svensk och 

jämställd – om barn, familj och omvärld i grundskolans läseböcker 1962–2007 (2008) hur genus, etnicitet 

och generation representeras i läseböcker från åren 1962 till 2007 med hjälp av kritisk diskursanalys. 

Eilard (2008) använder postmodernism och poststrukturalism som teoretisk utgångspunkt. 

 

Lika resultaten i Holms (2008) visar även denna studie på skillnader mellan hur pojkar och flickor 

besrkivs. Resultatet visar att i de äldre läseböckerna presenteras mammor som husmor där de hade makten 

i hemmet och pappor som familjeförsörjare. Eilard (2008, s. 421) menar att i de äldre läseböckerna hade 

både mannen och kvinnan sina tydliga roller, där ingen av dem överskred i den andras roll. Med fokus på 

hierarkisering menar Eilard (2008, s. 423) att det sker en förändring när det gäller situationer i hemmet 

från att kvinnan var i en underordnad position gentemot mannen till att den manliga positionen blev 

underordnad kvinnan. Författaren påpekar tydligt att det bara gäller situationer som är kopplade till 

hemmet. Utifrån detta drar Eilard (2008) slutsatsen att det inte har skett någon förändring på en djupare 

nivå och att kvinnan fortfarande presenteras som underordnad i relationen till mannen.  

 

I de nya läseböckerna poängterar Eilard (2008, s. 422) att en förändring kan ses i termen av jämställdhet 

på en ytlig nivå. Detta visas genom att flickor presenteras som starka individer och pojkar genom ett 

mjukare inslag. Flickor presenteras som smala kroppsmässigt i alla tidsepoker, där det ibland dyker upp 

en kraftig flicka men hon betraktas som oattraktiv (Eilard, 2008). Slutligen menar Eilard (2008, s. 428) 

att det har skett en förändring i presentation av flickor medan pojkar presenteras på samma sätt. 
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Denna avhandling undersöker om och i vilken grad det har hänt en förändring angående genus och 

jämställdhet i läromedel, vilket är syfte med min studie och därför ser jag den som relevant att använda 

som tidigare forskning. 

 

För att få ett internationellt perspektiv valdes en studie som är gjord av Jackie F. K. Lee och Peter Collins 

(2010). Denna studie undersökte om det existerar en balans gällande representationen av män och kvinnor 

i textböcker i ämnet engelska för gymnasiet i Australien och Hong Kong. Sammanlagt tjugo böcker 

undersöktes och jämfördes, tio från varje land. Alla textböcker som undersöktes var utgivna efter året 

1997. Författarna använde sig av kvantitativ text- och bildanalys som metod för undersökningen. 

 

Resultatet visar att de manliga representationerna i både text och bild utmärker sig betydligt från de 

kvinnliga, från 57,5% för manliga till 42,5% för kvinnliga (Lee och Collins, 2010, s. 126). Författarna 

uppmärksammar att det fanns fler manliga omnämningar när det handlar om brott, politik och nationell 

identitet medan de kvinnliga omnämningarna dominerar inom temat som vänskap, miljö, sjukdom, 

utseende och stress. Vidare visar undersökningen att kvinnor förknippades med arbete som omsorg och 

hushåll samt yrkena som lärare, sekreterare och receptionist. Författarna poängterar dock vidare att det 

dök upp enstaka fall där kvinnan presenterades som astronaut, revisor och universitetslektor. Detta 

indikerar till ett progressivt drag mot jämställdhet (Lee och Collins, 2010, s. 128). Lee och Collins (2010) 

kommer fram till att män representeras i sina traditionellt manliga roller som jordbrukare, soldat, pilot, 

politiker med mera. Män ses vara inblandade i fysiskt krävande jobb eller aktiviteter och det är bara 

kvinnor som är hemmafruar och som lagar mat samt tar hand om familjen. Författarna kommer även fram 

till att fler mödrar än fäder förekom i böckerna. Utifrån detta drar Lee och Collins (2010) en slutsats att 

det är kvinnor som är aktiva i hemmet. 

 

Utifrån bildanalys kommer Lee och Collins (2010, s. 130) fram till att det är fler män som är 

representerade än kvinnor. Författarna poängterar att det fanns ett litet antal bilder som visar på 

hushållsarbete, men att det är fler kvinnor än män som synliggörs på de bilderna att ta hand om hemmet 

och barnen. I de australienska läroböckerna är proportion sex män mot noll kvinnor och i läroböckerna 

från Hong Kong är proportionen sju män mot två kvinnor. Män porträtteras som mer aktiva och inblandade 

i sportaktiviteter än kvinnor. Att representera kvinnor på jobbet visade sig vara hälften så vanligt jämfört 

med de bilder där män visades på jobbet. Slutligen menar Lee och Collins (2010) att kvinnor representeras 

som passiva och svaga medan män ses i bilderna som aktiva och starka. 
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Denna studie är relevant för min undersökning, då jag kommer att kvantitativt utföra en text- och 

bildanalys med fokus på antal omnämningar av pojkar/män och flickor/kvinnor och även undersöka vilka 

egenskaper förknippas med dem. Det kan även vara intressant att jämföra Lee och Collins (2010) studie 

med min undersökning för att kunna jämföra hur situationen ser ut i textböcker i engelska i årskurs tre i 

Sverige. 

 

6. Material och metod 
I denna del kommer en redogörelse kring metoder som har använts i studien och hur de har tillämpats i 

undersökningen. Vidare presenteras urvalet av textböckerna och avgränsningar. Slutligen diskuteras 

studiens reliabilitet och validitet. 

 

6.1 Val av metod 
Denna studie undersöker vilka egenskaper som förknippas med pojkar/män och flickor/kvinnor och ifall 

de blir representerade i lika stor utsträckning i text och bild i textböcker som används i årskurs tre i 

engelskundervisningen. Vidare undersöker studien om och i vilken utsträckning det har förändrats över 

tid. För att besvara frågeställningarna ansågs det vara lämpligt och relevant att använda två 

insamlingsmetoder, nämligen kvantitativt text- och bildanalys. Eriksson (2017, s. 75) menar att bilden 

visar på företeelser som inte är möjliga att uttrycka i texten. Valet av att kombinera de två metoderna ses 

som relevant eftersom bild tillsammans med texten anses ha en bättre effekt vid inlärning än att bara 

använda sig av texten och för att kunna komma fram till de företeelser som inte visas i texten (Eriksson, 

2017). 

 

6.1.1 Text- och bildanalys 
Text- och bildanalys av valda böcker kommer att ske med hjälp av innehållsanalys. Forskarna Göran 

Bergström och Kristina Boréus (2012, s. 24) poängterar att innehållsanalysen ses som den enda tydliga 

metoden för en kvantitativ undersökning. Fokus ligger på att ” […] kvantifiera någonting i texten utifrån 

ett specifikt forskningssyfte” (Bergström och Boréus, 2012, s. 50). Vidare poängterar författarna att 

innehållsanalys fungerar som ett bra redskap för att räkna och jämföra förekomsten av vissa ord i texten, 

särskilt om fokus ligger på förändringar som har skett i texten över tid. Det är relevant att använda sig av 

innehållsanalys, eftersom denna undersökning handlar om att komma fram till om det har skett någon 

förändring i textböcker i engelskundervisningen i årskurs tre från åren 2002 till 2017. 
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Det som är gemensamt för både text- och bildanalys är att jag har läst böckerna några gånger för att 

bekanta mig med texten. Vidare valde jag att analysera tjugo sidor ur varje bok, med start på kapitel ett i 

varje bok. De sidor där djur eller andra varelser representerades i text och bild uteslöts ur undersökningen, 

eftersom det var omöjligt att urskilja pojkar/män och flickor/kvinnor i dessa. Detta torde dock inte påverka 

resultaten, eftersom samma antal sidor kommer att analyseras utifrån varje textbok. Det som är viktigt att 

påpeka är att det var antal omnämningar i text och antal manliga respektive kvinnliga representanter i bild 

som räknades. Detta innebär att om en person visades till exempel tre gånger på en sida i bild, då räknades 

alla tre gånger. Orsaken till detta ligger i att kunna se hur stort utrymme får män/pojkar och kvinnor/flickor 

i böckerna totalt.  

 

Under analysen av texten och bilderna skrev jag in alla resultat i programmet Microsoft Excel i tabeller, 

där varje analyserade bok fick en egen tabell. Bergström och Boréus (2012, s. 56) poängterar att det är 

oerhört viktigt att bedöma allt material på samma sätt, vilket jag gjorde genom att alla böcker analyserades 

med ett och samma analysschema som innehöll samma kategorier. En annan viktig sak som Bergström 

och Boréus (2012) påpekar är att det är nödvändigt att utföra en dubbelkodning. Med detta menar 

författarna att det behövs en till kodning av samma material vid ett annat tillfälle. Författarna 

rekommenderar att det finns en tidsskillnad mellan de två gångerna. På grund av detta valde jag att 

genomföra en dubbelkodning av de analyserade sex böckerna. Tidsskillnaden skapades genom att jag 

analyserade materialet vid två olika tillfällen. Under tiden jag analyserade materialet hade jag en lista 

framför mig med verb som uttrycker aktivitet respektive passivitet och definitioner av egenskaper. Denna 

lista var en utgångspunkt när jag analyserade materialet. Slutligen menar författarna att om de två 

analyserna av samma material inte överensstämmer med varandra, innebär detta att den som undersöker 

inte har varit konsekvent. Jag har följt råden från Bergström och Boréus (2012) för att kunna vara 

konsekvent under analysen av materialet genom att jag gick tillbaka och analyserade materialet på nytt 

samt genom att jag kontrollerade bok för bok att allt material analyserades på samma sätt och med hjälp 

av samma redskap (listan med verb som uttrycker aktivitet och passivitet, definitioner av egenskaper). 

 

6.1.2 Tillvägagångssätt textanalys 
De kategorier som analyserades för textanalysen utformades med hjälp av Zackaris (1976, s. 92) modell 

för textanalys. Kategorierna har anpassats efter uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Kategorierna som användes är som följer: 

• Antal manliga och kvinnliga representanter i texten 

• Verb: aktiv och passiv i relation till pojkar/män respektive flickor/kvinnor 
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Det är viktigt att poängtera att pronomen som they och we samt substantiv som ghost, kids, freak, creature, 

baby och people inte ingick i undersökningen. Detta för att undvika mina egna tolkningar och att vara 

konsekvent så mycket som möjligt. 

 

Aktiva1 verb definieras i denna uppsats som verb som beskriver rörelse och handling. Denna kategori 

innefattar dynamic verbs (Estling Vannestål, 2015, s. 59). Exempel från denna kategori är verb som dance 

eller read. Passiva verb definieras som verb som utrycker ett tillstånd och relation. Denna kategori 

inkluderar stative verbs (Estling Vannestål, 2015, s. 59). Exempel från denna kategori är verb som be eller 

understand. Nedan följer en lista med exempel på de oftast förekommande aktiva (dynamic) och passiva 

(stative) verb i engelskan som är hämtad ur boken A University grammar of English (Quirk och 

Greenbaum, 1973, s. 46–47). Denna lista användes under tiden materialet analyserades, dock fanns inte 

alla de nedan nämnda verben i böckerna som analyserades. 

 

Aktiva verb: ask, beg, call, cry, drink, eat, help, learn, listen, look at, play, rain, read, say, slice, throw, 

wake up, whisper, work, write, change, grow, smile, slow down, hurt, arrive, fall, go, land, leave, lose, 

hit, jump, kick, knock. 

 

Passiva verb: adore, believe, desire, dislike, doubt, feel, forgive, guess, hate, hear, imagine, impress, know, 

like, love, mean, mind, please, realize, remember, see, smell, suppose, taste, think, understand, want, wish, 

be, belong, cost, deserve, have, include, involve, need, owe, possess. 

 

6.1.3 Tillvägagångssätt bildanalys 
För bildanalysen har samma källa använts som för textanalysen det vill säga Zackaris (1976, s. 92) modell 

för textanalys. Vidare har Nikolajevas (2017) definition av manliga och kvinnliga egenskaper använts. 

Kategorierna har anpassats efter uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Kategorierna som användes är som följer: 

 

• Antal manliga och kvinnliga representanter på bilden 

• Aktivitet: typ av aktivitet som förknippas med pojkar/män och flickor/kvinnor till exempel sport 

– fotboll, basketboll, baseboll, tennis, simning, skridskor, skidor, ridning, gymnastik 

                                                 
1 I denna uppsats används inte begreppen aktiva och passiva verb i sin grammatiska betydelse (se Estling Vannestål, 2015, s. 
59) 
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• Egenskaper: beskriver pojkar/män och flickor/kvinnor 

 

När det gäller egenskaper som beskriver pojkar/män och flickor/kvinnor, kommer fokus att ligga på två 

motsatspar ur Nikolajevas (2017) tabell. De motsatsparen är stark–vacker och aktiv–passiv. Jag har utgått 

ifrån Bonniers svenska ordbok (Malmström, Györki och Sjögren, 2006) för att definiera begreppen. 

Definition av begreppen följer nedan: 

 

Stark: visar på styrka genom att fysiskt lyfta något 

Vacker: som gör något som har med skönhet att göra till exempel att borsta håret eller måla naglarna 

Aktiv: visar på kroppslig rörelse eller aktivitet 

Passiv: som är inaktiv fysiskt 

 

6.2 Urval av textböcker och avgränsningar 
Materialet som kommer att undersökas i denna studie består av sex textböcker som används idag i 

engelskundervisningen i årskurs tre. Böckerna delas in i tre perioder: i den första perioden ingår böckerna 

Lighthouse 3 (2002), Stars 3 (2003), i den andra perioden ingår böckerna Right on 3 (2006) och Reading 

English (2008) och i den tredje perioden ingår böckerna Champ 3 (2017) och Join the Quest 3 (2017). 

 

Den ämnesdidaktiska synpunkten i uppsatsen står i relation till urvalet av textböckerna som undersöks 

genom att alla sex böcker fortfarande används och är därför aktuella i undervisningen i ämnet engelska 

för årskurs tre. 

 

Först var tanken att undersöka och jämföra textböcker i ämnet engelska från 1990-talet eller tidigare med 

de senaste utgivna böckerna i ämnet engelska från 2017. Detta grundades i tanke med att engelska blev 

ett ämne för årskurs tre i grundskolan från Läroplanen för grundskolan 1969 (1969, s. 147). Utifrån denna 

tanke började mitt sökande i textböcker som användes i ämnet engelska i årskurs tre. Eftersom det efter 

kontakt med ett flertal förlag visade sig inte vara möjligt att få tag på textböcker som publicerades innan 

år 2000, begränsades den diakroniska studien till en jämförelse mellan böcker som gavs ut tidigt 

respektive senare på 2000-talet. Den tidigast utgivna textboken är från 2002 och den senaste från 2017. 

Övriga böcker publicerades mellan dessa årtal. 

 

Nedan presenteras de valda textböckerna i form av en tabell, där bokens titel, utgivningsår, författare, 

bokförlag och studerande sidor visas upp.  



18 

 

 

Lärobok Utgivningsår Författare Bokförlag Studerande 

sidor 

Lighthouse 3, 

textbok 

 

2002 Mary Bowen, Kurt 

Söderlund 

Gleerups 6, 7, 10–22, 28, 

38–40, 46 

Stars 3, textbok 2003 Jan Sundström, 

Rosalin Duhs, Lars 

Norlinder 

 

Liber 

 

6–14, 16–20, 

22–26, 28 

Right on 3, 

textbok 

2006 Cecilia Nihlén, 

Laurie 

Gardenkrans, Ann 

Robinson Ahlgren 

Liber 4–14, 16–19, 

22–24, 26, 27 

Reading 

English, textbok 

2008 Ellen Kristin 

Aastad 

Studentlitteratur 4–7, 9, 10, 13, 

14, 17–23, 26, 

27, 30, 32, 33 

Champ 3, 

textbok 

2017 Märta Glaveby, 

Therese Ljunglöf 

Sanoma 

utbildning 

6–9, 12, 13, 18–

21, 26, 27, 30–

37 

Join the quest 3, 

textbok 

2017 Christine Roen 

Hansen, Tormod 

Lien, Patricia 

Pritchard 

Liber 8–16, 18–22, 24, 

27, 30, 31, 34, 

35 

Tabell 2: Presentation av analyserade läroböcker och de sidor som har analyserats 

 

6.3 Reliabilitet och validitet 
Doktorn Annika Eliasson (2013, s. 14–17) menar att reliabilitet vid kvantitativa undersökningar handlar 

om att mätningar är gjorda på samma sätt oberoende av när och var mätningarna görs. När de gäller 

kvantitativa undersökningar poängterar vidare författaren att det är viktigt att vara uppmärksam vid 

registrering av insamlade data, det vill säga att de dokumenteras på ett korrekt sätt. En annan viktig sak 

som Eliasson poängterar (2013) är att hög reliabilitet ger förutsättningar för en hög validitet. Validiteten 

handlar om att det mäts just det som nämns att det skall mätas. För att validiteten skall vara hög 

rekommenderar Eliasson (2013) att det finns ett bestämt objekt som skall mätas.  
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För att denna studie skall uppnå en hög reliabilitet valde jag att använda mig av samma kategorier för 

analys av texter, som är substantiv och verb samt samma kategorier vid analys av bilder, som är antal 

manliga respektive kvinnliga representanter, typ av aktivitet och egenskaper i de sex böckerna.  Jag var 

noggrann vid registrering av insamlade data, vilket jag gjorde om efter att jag har analyserat redan en gång 

alla sex böcker. När det gäller validitet i denna undersökning förutom samma kategorier, använde jag även 

en lista med oftast förekommande aktiva och passiva verb samt definitioner av egenskaper som 

undersöktes. Alla de ovan nämnda redskapen hjälpte för att studien skall uppnå en hög reliabilitet och 

validitet. 

 

För att minska feltolkningar så mycket som möjligt och för att vara konsekvent, använde jag mig av vissa 

redskap som jag presenterade redan ovan (Excel, definition av aktiva och passiva verb, listor av oftast 

förekommande aktiva och passiva verb och definition av egenskaper). Slutligen vill jag påpeka att under 

arbetet då jag har analyserat och jämfört textböckerna har jag varit konsekvent, vilket gör att eventuella 

subjektiva tolkningar inte påverkar resultaten i denna undersökning. 

 

7. Resultat och analys 
I denna del presenteras resultat av det analyserade materialet. Eftersom denna studie även har ett 

diakroniskt perspektiv finner jag det viktigt att presentera materialet från alla sex analyserade böcker i 

samma tabell, också då tabellerna är indelade utifrån ett antal kategorier. I 7.1 presenteras resultaten från 

den kvantitativa undersökningen. Här undersöks följande kategorier: antalet omnämningar i text (7.1.1) 

och bild (7.1.2). Efter detta följer resultaten för vilka egenskaper som personerna tillskrivs i 7.2. 

Kategorierna som används här är aktiv och passiv i text (7.2.1) och bild (7.2.2), stark och vacker samt 

sport som aktivite i bild i 7.2.2. 

 

Inom varje kategori visas först resultaten för alla sex böcker och sedan resultaten utifrån de perioder som 

böckerna är indelade baserat på deras utgivningsår. Resultaten presenteras för antal män och kvinnor men 

också procentuellt där procenten visar på antal män/pojkar och kvinnor/flickor. Resultaten analyseras 

utifrån studiens teoretiska ram, där begreppen jämställdhet, dikotomi och hierarki samt manligt och 

kvinnligt ingår. 
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7.1 Kvantitativ representation av flickor/kvinnor respektive pojkar/män 
I denna del presenteras och analyseras resultaten gällande antal manliga och kvinnliga omnämningar i text 

och antal män/pojkar och kvinnor/flickor som visas i bild. Hädanefter kommer jag att använda män 

respektive kvinor för att referera till kategorierna män/pojkar respektive kvinnor/flickor. 

 

7.1.1 Kvantitativ representation i text 
Resultatet visar att det totala antalet omnämningar för män i alla sex böcker är 554 och för kvinnor 445. 

Vidare visar resultatet att i tre av textböckerna, Lighthouse 3 (2002), Right on! 3 (2006) och Reading 

English (2008), är antalet män färre än antalet kvinnor. I boken Right on! 3 (2006) är skillnaden väldigt 

markant med tanke på att det är 85 kvinnliga omnämningar i jämförelse med 51 manliga omnämningar. I 

böckerna Champ 3 (2017), Join the Quest 3 (2017) och Stars 3 (2003) är antalet män fler än antalet 

kvinnor, där skillnaden mellan dem ligger på 20 till 112 omnämningar. I tabell 3 presenteras antal manliga 

och kvinnliga omnämningar i texten ur alla sex analyserade böcker. 

 

Läroböcker Antal manliga omnämningar Antal kvinnliga omnämningar 
 

 
 

Lighthouse 3 (2002) 32 (42%) 44 (58%) 

Stars 3 (2003) 49 (63%) 29 (37%) 

Right on! 3 (2006) 51(38%) 85 (63%) 

Reading English (2008) 157 (48%) 169 (52%) 

Champ 3 (2017) 88 (62%) 53 (38%) 

Join the Quest 3 (2017) 177 (73%) 65 (27%) 

TOTALT 554 (55%) 445 (45%) 

Tabell 3: Antal manliga och kvinnliga omnämningar i text i analyserade textböckerna 

 

Ovanstående resultat kan kopplas till begreppet kvantitativ jämställdhet (Andersson, 2010), där det 

poängteras att jämställdhet mellan män och kvinnor inom ett område innebär en jämn fördelning mellan 

dem. Den mest jämlika kvantitativa jämställdheten av manliga och kvinnliga omnämningar i text 

framkommer i böckerna Lighthouse 3 (2002) och Reading English (2008). I Lighthouse 3 (2002) är antalet 

manliga omnämningar 32 och kvinnliga 44, medan i boken Reading English (2008) är antalet manliga 

omnämningar 157 och kvinnliga 169.  

 

Om resultatet sätts i en relation till begreppet hierarki (Hirdman, 1988) gällande skillnaderna mellan 

antalet manliga och kvinnliga omnämningar visar det sig att män har en hierarkisk position som är 
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överordnad än kvinnor i böckerna Stars 3 (2003), Champ 3 (2017) och Join the Quest 3 (2017). Denna 

hierarkiska position framkommer i de tre ovan nämnda böckerna genom att det finns 20 manliga 

omnämningar fler än de kvinnliga i böckerna Stars 3 (2003) och Champ 3 (2017) samt 112 manliga 

omnämningar fler än de kvinnliga i boken Join the Quest 3 (2017). Den markanta skillnaden mellan antal 

omnämningar i boken Join the Quest 3 (2017) tyder på ett isärhållande eller tvådelning, vilket resulterar 

i maktskapande (Hirdman, 1988), där mannen kan anses ha makt i förhållande till kvinnan. 

 

I böckerna Lighthouse 3 (2002), Right on! 3 (2006) och Reading English (2008) visar det sig genom 

antalet kvinnliga omnämningar att kvinnor har en hierarkiskt högre position i förhållande till män, vilket 

är en motsats till Hirdmans (1988) definition av begreppet hierarki.  Kvinnor positioneras som 

överordnade män i boken Reading English (2008) med fler än 30 kvinnliga omnämningar i förhållande 

till manliga.  

 

Resultatet i tabellen visar på att det är totalt 554 manliga och 445 kvinnliga omnämningar. Det totala 

resultatet visar åtminstone till en viss grad på den manliga överordningen och den kvinnliga 

underordningen som synliggörs i texten (Hirdman, 1988). 

 

I tabellen nedan presenteras resultat av böckerna utifrån perioder som de är utgivna. 

 

Läroböcker perioder Manliga 

omnämningar 

Kvinnliga 

omnämningar 

Första 2002,2003 81 (53%) 73 (47%) 

Andra 2006, 2008 208 (45%) 254 (55%) 

Tredje 2017, 2017 265 (69%) 118 (31%) 

Tabell 4: Antal manliga och kvinnliga omnämningar i text utifrån tre perioder 

 

Utifrån fördelningen av böckerna i de tre perioderna visar resultaten att i de böcker som tillhör den första 

perioden finns en kvantitativ jämställdhet i form av den mest jämlika fördelningen av män och kvinnor i 

text (Andersson, 2010).  Detta kan dock inte ses i lika stor utsträckning i böckerna som tillhör den andra 

och den tredje perioden, där böckerna från den tredje perioden speglar en ojämställdhet speciellt tydligt 

med 265 manliga och 118 kvinnliga omnämningar. Utifrån principerna om hierarki och isärhållande 

(Hirdman, 1988) visar resultatet på en skillnad mellan böckerna som tillhör den första och den tredje 

perioden samt de böckerna som tillhör den andra perioden. I böckerna från den första och tredje perioden 

presenteras män som överordnade i relation till kvinnor i den mening att det är 81 manliga respektive 73 
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kvinnliga omnämningar i böckerna från den första perioden. Det förekommer 265 manliga respektive 118 

kvinnliga omnämningar i böckerna från den tredje perioden, vilket visar att det har skett en förändring 

över tid vad gäller representation av män och kvinnor. När det gäller böckerna från den andra perioden 

visar resultatet att kvinnor har en överordnad position gentemot män, då det är 254 kvinnliga respektive 

208 manliga omnämningar. Slutligen visar resultatet ur tabell 4 att det har skett en förändring över tid i 

representation av män och kvinnor. Denna förändring har inneburit att antalet män har gått från att vara 

något mer närvarande under den första perioden, varefter fick kvinnor mer plats i böckerna under den 

andra perioden, till att män får mycket mer utrymme i böckerna från den tredje perioden.  

 

7.1.2 Kvantitativ representation i bild 
Det totala resultatet visar att antalet män som framställs i bild är 314 och antalet kvinnor är 273. Resultatet 

visar att det är en förhållandevis jämlik fördelning av manliga och kvinnliga representanter i bild ur boken 

Right on! 3 (2006), där det är 52 representanter av både män och kvinnor som visas på de analyserade 

bilderna. Den mest jämlika fördelningen ses i boken Stars 3 (2003) där det är 84 manliga och 87 kvinnliga 

representanter i bild. Dessa två böckerna tillhör den första och andra perioden, det vill säga de är utgivna 

mellan åren 2002 och 2006. I boken Lighthouse 3 (2002) framkommer fler kvinnliga representanter (55 

stycken) i jämförelse med manliga (38 stycken). I böckerna Reading English (2008), Champ 3 (2017) och 

Join the Quest (2017) visar resultatet att det är fler män som visas i bild än kvinnor, där i boken Join the 

Quest 3 (2017) är det 53 män och 13 kvinnor som visas på bilderna. I tabell 5 kan man se resultatet av 

antalet representanter i bild i de sex analyserade böckerna. 

 

Läroböcker Antal manliga representanter Antal kvinnliga representanter 
   

Lighthouse 3 (2002) 38 (41%) 55 (59%) 

Stars 3 (2003) 84 (49%) 87 (51%) 

Right on! 3 (2006) 52 (50%) 52 (50%) 

Reading English (2008) 35 (56%) 27 (44%) 

Champ 3 (2017) 52 (57%) 39 (43%) 

Join the Quest 3 (2017) 53 (80%) 13 (20%) 

TOTALT 314 (53%) 273 (47%) 

Tabell 5: Antal manliga och kvinnliga representanter i bild i analyserade läroböckerna 

 

Utifrån det analyserade materialet i bild framkommer det att i boken Right on! 3 (2006) visas den 

kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010). Detta resultat visar en fördelning av 50% i representation 
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av män och 50% i representation av kvinnor i bild. I boken Stars 3 (2003) ses den mest jämlika kvantitativa 

jämställdheten (Andersson, 2010). Eftersom jämställdhet handlar om relationer mellan män och kvinnor 

anses det vara viktigt att undersöka de relationerna i förhållande till makt (Skolinspektion, 2017). I 

böckerna Right on! 3 (2006) och Stars 3 (2003) kan man konstatera att maktfördelningen är jämlikt, vilket 

inte är fallet i de resterande analyserade böckerna. Den kvantitativa jämställdheten i form av den mest 

jämlika fördelningen mellan män och kvinnor kan alltså inte ses i de resterande böckerna. 

 

Likt vad vi såg i textanalysen visar det ovanstående resultatet för bildanalysen på en hierarkisk position 

mellan män och kvinnor (Hirdman, 1988) i böckerna Champ 3 (2017) och Join the Quest 3 (2017), där 

män framställs i relation till kvinnor som överordnade. I boken Join the Quest 3 (2017) kommer det fram 

att det är 53 manliga och 13 kvinnliga representanter, där den hierarkiska positionen är mest synliga. I 

denna bok är det minst antal porträtterade kvinnor i bilder jämfört med de andra textböckerna som 

analyserades. Eftersom det är män som framställs i större utsträckning än kvinnor i boken Join the Quest 

3 (2017) kan detta kopplas till Hirdmans (1988) uttalande att mannen ses som en norm. Detta enligt 

Hirdman (1988) leder till maktskapande som är grunden till principen om dikotomi, där det är mannen 

som har makt. 

 

Skillnaden i resultaten mellan text- och bildanalysen ligger dock i boken Reading English (2008), där 

resultatet för bildanalysen visar på att män framställs som överordnade i relation till kvinnor (Hirdman, 

1988), vilket inte är fallet i textanalysen.   

 

Den hierarkiska positionen genom att män visas som överordnade än kvinnor (Hirdman, 1988) ser omvänt 

ut i boken Lighthouse 3 (2002), där det är 55 kvinnliga företrädare i jämförelse med 38 manliga företrädare 

på bilder. I denna bok visar det sig att kvinnor är överordnade än mannen, vilket går emot Hirdmans 

(1988) princip om hierarki. 

 

Det totala resultatet visar på att det är 314 manliga och 273 kvinnliga personer som visas på bilderna i alla 

sex analyserade böcker. Detta pekar på en hierarkisk position i representation av manliga och kvinnliga 

personer på bilderna, där män sätts i en överordnad position i jämförelse med kvinnor (Hirdman, 1988).  

 

Nedan följer presentation av manliga och kvinnliga företrädare i bild utifrån tre perioder, då böckerna är 

fördelade utifrån dem. 
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Läroböcker perioder Män representanter Kvinnor 

representanter 

Första 2002,2003 122 (46%) 142 (54%) 

Andra 2006, 2008 87 (52%) 79 (48%) 

Tredje 2017, 2017 105 (67%) 52 (33%) 

Tabell 6: Antal manliga och kvinnliga representanter i bild 

 

Utifrån tabell 6 visar resultatet att den mest jämlika kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) 

synliggörs i böckerna från den andra perioden, där män visades 87 gånger och kvinnor 79 gånger på bilder. 

Resultatet ur tabell 6 visar även att i böckerna från den första och andra perioden var skillanderna i antalet 

manliga och kvinnliga representanter inte så stora. Dock är skillanderna förvånansvärt stora i böckerna 

från den tredje perioden. I böckerna från den första och den tredje perioden visar resultatet på 

ojämställdhet, där under den första perioden presenteras kvinnor mer än män och under den tredje 

perioden är det tvärtom. Den hierarkiska positionen framkommer under andra och tredje perioden, där 

män ses som överordnade i relation till kvinnor (Hirdman, 1988). Detta står i en motsats till relation med 

böckerna från den första perioden, där kvinnor blir överordnade i relation till män, vilket är tvärtemot 

Hirdmans (1988) princip om hierarki.  

 

Med fokus på det diakroniska perspektivet visar resultaten i tabellen 6 att kvinnor under den första 

perioden visas i en högre utsträckning än män, där det finns det 20 fler kvinnliga representanter än 

manliga. Därefter sker det en förändring i att kvinnor och män presenteras i nästan lika stor utsträckning, 

där män visas 87 gånger och kvinnor 79 gånger under den andra perioden. Slutligen presenteras män 105 

gånger och kvinnor 52 gånger under den tredje perioden, vilket visar på en ökning av antal manliga 

representanter i bild över tid. 

 

7.2 Representation av egenskaper hos flickor/kvinnor respektive pojkar/män 
I detta avsnitt presenteras och analyseras resultat gällande egenskaper som kopplas till män och kvinnor i 

text och bild. Egenskaperna som analyseras i texten är aktiv och passiv (7.2.1), medan egenskaperna i 

bilderna handlar om aktiv, passiv, vacker och stark samt en typ av aktivitet som är kopplad till sport 

(7.2.2). 

 

7.2.1 Representation av egenskaper i text 
Vid undersökningen av aktiva och passiva representanter i texten användes en lista med de mest vanliga 

förekommande aktiva och passiva verben i det engelska språket, vilket presenterades under metoddelen 
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av uppsatsen. Utifrån Nikolajevas (2017) påstående om aktiv och passiv med koppling till manligt och 

kvinnligt kan man förvänta sig att män ska visas som aktiva och kvinnor som passiva. Det är viktigt att 

komma ihåg att resultaten i vissa fall bygger på relativt få förekomster, vilket man bör ta i beaktande när 

man tolkar resultaten. Tabell 7 visar på antalet män och kvinnor som visas som aktiva respektive passiva 

i text. 

 

Läroböcker Män Män Kvinnor Kvinnor 
 

Aktiv Passiv Aktiv Passiv 

Lighthouse 3 (2002) 4 (24%) 13 (76%) 5 (22%) 18 (78%) 

Stars 3 (2003) 7 (21%) 26 (79%) 4 (22%) 14 (78%) 

Right on! 3 (2006) 16 (55%) 13 (45%) 22 (44%) 28 (56%) 

Reading English (2008) 41 (47%) 47 (53%) 38 (37%) 64 (63%) 

Champ 3 (2017) 18 (42%) 25 (58%) 11 (48%) 12 (52%) 

Join the Quest 3 (2017) 74 (57%) 55 (43%) 15 (43%) 20 (57%) 

TOTALT 160 (47%) 179 (53%) 95 (38%) 156 (62%) 

Tabell 7: Antal män och kvinnor som är aktiva/passiva i analyserade läroböckerna i text 

 

De sammanlagda resultaten i tabell 7 visar att skillanden mellan antalet aktiva och passiva män inte är så 

stor, medan skillanden mellan antalet aktiva och passiva kvinnor skiljer sig åt genom att kvinnor 

presenteras i större utsträckning som passiva i text. Resultaten visar på en jämlik fördelning av aktiva män 

och kvinnor i böckerna Lighthouse 3 (2002) och Stars 3 (2003). Detta visas genom att 24% av männen 

framställs som aktiva och 22% av kvinnorna framställs som aktiva i boken Lighthouse 3 (2002) samt 21% 

aktiva män i jämförelse med 22% aktiva kvinnor i boken Stars 3 (2003). I boken Champ 3 (2017) visar 

resultaten att det är 42% aktiva män och 48% aktiva kvinnor som framställs i text, vilket visar på att fler 

kvinnor framställs som aktiva. I böckerna Right on! 3 (2006), Reading English (2008) och Join the Quest 

3 (2017) avspeglas fler antal män som aktiva än kvinnor, där boken Join the Quest (2017) visar på ett 

resultat av 57% aktiva män och 43% aktiva kvinnor.  

 

När det gäller passiva representanter av män och kvinnor i de analyserade böckerna visar resultaten att 

kvinnor och män framställs som passiva nästan i lika stor utsträckning i böckerna Lighthouse 3 (2002) 

och Stars 3 (2003). Vissa skillnader kan dock skönjas i böckerna. Detta framkommer i böckerna Right 

on! 3 (2006), Reading English (2008) och Join the Quest 3 (2017), där en större andel kvinnor framställs 
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som passiva än män. I boken Champ 3 (2017) är det 58% passiva män och 52% passiva kvinnor, vilket 

visar att det är någon större andel män som framställs som passiva i text. 

  

Sammanfattningsvis visar undersökningen av aktiva och passiva män och kvinnor i text att det i böckerna 

Lighthouse 3 (2002) och Stars 3 (2003) är minst skillnad i representation av män och kvinnor när det 

gäller deras agerande i form av aktiv och passiv, vilket kan ses i tabell 7. Resultaten i tabell 7 visar att i 

böckerna Lighthouse 3 (2002) och Stars 3 (2003) uppnås den mest jämlika kvantitativa jämställdheten 

(Andersson, 2010) genom att fördelningen är nästan jämlik mellan män och kvinnor, när det gäller 

kategorierna aktiv och passiv i text. Detta leder till att män och kvinnor kan ses ha samma position just 

när det gäller aktiv och passiv i text, vilket tyder på jämställdhet (Andersson, 2010). Utifrån detta leder 

det vidare att maktfördelningen mellan män och kvinnor kan ses vara jämlikt fördelad i de två böckerna, 

vilket visar en jämställd relation mellan dem (Skolinspektion, 2017). 

 

Det totala resultatet som visas i tabell 7 leder till 47% aktiva män i jämförelse med 38% aktiva kvinnor 

samt 53% passiva män och 62% passiva kvinnor. Detta stödjer Nikolajevas (2017) påstående att män ses 

som aktiva och kvinnor som passiva.  

 

I böckerna Right on! 3 (2006), Reading English (2008) och Join the Quest 3 (2017) kan det inte talas om 

kvantitativ jämställdhet (Andersson, 2010), då antalen aktiva och passiva män och kvinnor ligger långt 

ifrån varandra i resultaten. I dessa tre böcker är andelen aktiva män större än andelen aktiva kvinnor och 

andelen passiva kvinnor är således större än andelen passiva män. Detta kan kopplas till Nikolajevas 

(2017) påstående att män ses som aktiva och kvinnor som passiva. Genom att män framställs som mer 

aktiva än kvinnor samt att kvinnor visas som mer passiva än män i böckerna Right on! 3 (2006), Reading 

English (2008) och Join the Quest 3 (2017, stödjer detta Hirdmans (1988) princip om dikotomi, där 

manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser. 

 

Vidare presenteras resulten i tabellen nedan i form av tre perioder när det gäller kategorin aktiv och passiv 

i text. 

 

Läroböcker perioder Aktiva män Passiva män Aktiva kvinnor Passiva kvinnor 

Första 2002,2003 11(22%) 39 (78%) 9 (22%) 32 (78%) 
 

Andra 2006, 2008 57 (49%) 60 (51%) 60 (39%) 92 (61%) 
 

Tredje 2017, 2017 92 (53%) 80 (47%) 26 (45%) 32 (55%) 
 

 Tabell 8: Antal aktiva och passiva män och kvinnor ut analyserade böcker i text 
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Med fokus på det diakroniska perspektivet visar resultatet i tabell 8 att den kvantitativa jämställdheten 

(Andersson, 2010) uppnås i böckerna från den första perioden när det gäller antalet aktiva och passiva 

män och kvinnor i text. Under den första perioden handlar det om 22% aktiva män och kvinnor samt 78% 

passiva män och kvinnor. Resultat i böckerna från den första perioden speglar även hur relationen mellan 

män och kvinnor ser ut, där det visas att makten fördelas på en jämlik nivå mellan dem (Skolinspektion, 

2017). I böckerna ur den andra och tredje perioden visar resultaten på en mer ojämnlik fördelning inom 

kategorin aktiv. Män visas som aktiva i texten i 49% av omnäningarna och kvinnor i 39% av 

omnäningarna i böckerna från den andra perioden, samt 53% aktiva män och 45% aktiva kvinnor i 

böckerna från den tredje perioden.  

 

Den kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) synliggörs i böckerna från den första perioden om man 

jämför resultatet under alla tre perioder när det gäller passiva män och kvinnor, då det är 78% passiva 

män och 78% passiva kvinnor. Detta kan dock inte ses i böckerna från den andra och den tredje perioden. 

Det är andelen passiva kvinnor större än andelen passiva män i böckerna från den andra perioden (61% 

passiva kvinnor och 51% passiva män) och i böckerna från den tredje perioden (55% passiva kvinnor och 

47% passiva män).  

 

Utifrån Nikolajevas (2017) påstående ses män som aktiva och kvinnor som passiva. Detta kan ses i tabell 

8, då andelen aktiva män är större än andelen aktiva kvinnor samt att andelen passiva kvinnor är större än 

andelen passiva män i böckerna ur den andra och den tredje perioden. Dessa resultat återspeglar Hirdmans 

(1988) definition av dikotomi, då män och kvinnor ses som varandras motsatser i form av aktiv och passiv. 

 

Sammanfattningsvis ses det en förändring över tid i representation av män och kvinnor som aktiva och 

passiva i text. Under den första perioden visas samma antal aktiva män och kvinnor vilket är 22% för båda 

och samma antal passiva män och kvinnor vilket är 78%. Vidare framställs män som mer aktiva och 

kvinnor som mer passiva i böckerna från den andra och den tredje perioden.  

 

7.2.2 Representation av egenskaper i bild 
Egenskaper som analyserades i bilder handlar om kategorierna aktiv-passiv (7.2.2.1), stark-vacker 

(7.2.2.2) och en typ av sport som aktivitet (7.2.2.3). Egenskaperna som stark och vacker samt en typ av 

sport som aktivitet framställs inte procentuellt, eftersom resultaten bygger på mycket få förekomster och 

att framföra dessa procentuellt riskerar därför att förstora upp skillnader på ett missvisande sätt. 
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7.2.2.1 Kategori aktiv och passiv 

Det totala resultatet i tabell 9 visar att 71% av männen framställs som aktiva och 66% av kvinnorna samt 

29% av männen som framställs som passiva och 34% av kvinnorna i bild. Utifrån kategorin aktiv visar 

resultatet i tabell 9 på att en större andel män framställs som aktiva i fyra av sex analyserade böcker. I 

boken Join the Quest 3 (2017) är denna skillnad högst, där resultatet visar 73% aktiva män respektive 

54% aktiva kvinnor. Att fler antal kvinnor framställs som aktiva framkommer i böckerna Lighthouse 3 

(2002) och Champ 3 (2017).  

 

Utifrån kategorin passiv visar resultatet i tabell 9 att antalet män och kvinnor är nästan lika i böckerna 

Right on! 3 (2006) och Champ 3 (2017). Vidare visar resultatet att i boken Lighthouse 3 (2002) visas män 

som mer passiva än kvinnor, där det är 41% passiva män i förhållande till 35% passiva kvinnor. I böckerna 

Stars 3 (2003), Reading English (2008) och Join the Quest 3 (2017) visas kvinnor som mer passiva än 

män i bilden. Den största skillnaden mellan passiva män och kvinnor är i boken Join the Quest 3 (2017) 

där det är 46% passiva kvinnor och 27% passiva män. I tabell 9 visas resultatet för kategorierna aktiv och 

passiv i bild från de analyserade böckerna. 

 

Läroböcker Män Män Kvinnor Kvinnor 
 

Aktiv Passiv Aktiv Passiv 

Lighthouse 3 (2002) 22 (59%) 15 (41%) 36 (65%) 19 (35%) 

Stars 3 (2003) 64 (78%) 18 (22%) 60 (69%) 27 (31%) 

Right on! 3 (2006) 34 (65%) 18 (35%) 33 (63%) 19 (37%) 

Reading English (2008) 27 (77%) 8 (23%) 17 (65%) 9 (35%) 

Champ 3 (2017) 36 (69%) 16 (31%) 27 (71%) 11 (29%) 

Join the Quest 3 (2017) 38 (73%) 14 (27%) 7 (54%) 6 (46%) 

TOTALT 221 (71%) 89 (29%) 180 (66%) 91 (34%) 

Tabell 9: Fördelning mellan män och kvinnor i bild utifrån egenskapen aktiv respektive passiv 

 

I tabell 9 visar resultatet att en större andel män framställs som aktiva än kvinnor i fyra av sex analyserade 

böckerna i bild, vilket är likt resultatet i text (se tabell 7). Att en större andel män framställs som aktiva 

än kvinnor i bild i fyra av sex analyserade böckerna bekräftar Nikolajevas (2017) påstående av män som 

aktiva i förhållande till kvinnor. Två böcker som innehåller en större andel kvinnor som visas som aktiva 

än män i bild är Lighthouse 3 (2002) och Champ 3 (2017). I de två sistnämnda böckerna framställs 65% 

av kvinnorna som aktiva och 59% av männen som aktiva i Lighthouse 3 (2002), samt 71% av kvinnorna 
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och 69% av männen som aktiva i Champ 3 (2017). Resultaten utifrån de två sistnämnda böckerna går 

således emot Nikolajevas (2017) påstående att män ses som aktiva. 

 

Utifrån definitionen av begreppet kvantitativ jämställdhet (Andersson, 2010) med koppling till kategorin 

aktiv i bild visar resultatet i tabell 9 att den mest jämlika kvantitativa fördelningen ses i böckerna Right 

on! 3 (2006) och Champ 3 (2017), där skillnaden är väldigt liten.  

 

Det totala resultatet gällande kategorin aktiv i bild visar att det är 71% manliga och 66% kvinnliga 

representanter. Att en större andel män framställs som aktiva än kvinnor i bild överensstämmer med det 

totala resultatet av aktiva män och kvinnor i text (se tabell 7), då det är 47% aktiva män och 38% aktiva 

kvinnor. På den totala nivån kan man därför inte prata om en kvantitativ jämställdhet (Andersson, 2010) 

i text och bild inom kategorin aktiv. 

 

När det gäller kategorin passiv i bild visar resultatet ur tabell 9 att i fyra av sex böckerna framställs en 

större andel kvinnor som passiva än män. Detta synliggörs i böckerna Stars 3 (2003), Right on! 3 (2006), 

Reading English (2008) och Join the Quest 3 (2017), vilket stödjer Nikolajevas (2017) påstående att 

kvinnor ses som passiva. Om detta resultat jämförs med kategorin passiv i text (tabell 7), visar det sig 

likadant resultat för fyra böcker Lighthouse 3 (2002), Right on! 3 (2006), Reading English (2008) och 

Join the Quest 3 (2017) i att kvinnor framställs som passiva i en större utsträckning än män. Skillnaden 

ligger i böckerna Stars 3 (2003), då det är en större andel manliga (79%) passiva representanter än 

kvinnliga (78%) i texten (65%) och Lighothouse 3 (2002) där det är också en större andel passiva män 

(41%) än kvinnor (35%) i bild.  

 

I boken Champ 3 (2017) visar resultatet att en större andel män framställs som passiva än kvinnor i bild, 

där det är 31% pasiva män och 29% passiva kvinnor. Samma resultat kan ses i tabell 7 gällande textboken 

Champ 3 (2017), då fler antal män framställs som passiva i text i denna bok. Detta går emot Nikolajevas 

(2017) påstående att egenskapen passiv förknippas med kvinnor. 

 

Den mest jämlika kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) inom kategorin passiv i bild ses i 

böckerna Right on! 3 (2006) och Champ 3 (2017).  

 

De totala resultaten i tabell 9 visar att det är 71% aktiva män i jämförelse med 66% aktiva kvinnor samt 

29% passiva män och 34% passiva kvinnor i bild. Detta visar på att en större andel män framställs som 

aktiva och att en större andel kvinnor framställs som passiva, vilket stödjer Nikolajevas (2017) påstående 
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att män ofta framställs som aktiva och kvinnor som passiva. Samma resultat visades i textanalysen (tabell 

7), då bildanalysen förstärker resultatet från textanalysen.  

 

Nedan följer en presentation ur diakroniska perspektivet med fokus på aktiv och passiv i bild. 

 

Läroböcker perioder Aktiva män Passiva män Aktiva kvinnor Passiva kvinnor 

Första 2002,2003 88 (73%) 33 (27%) 96 (68%) 46 (32%) 

Andra 2006, 2008 61 (70%) 26 (30%) 50 (64%) 28 (36%) 

Tredje 2017, 2017 74 (71%) 30 (29%) 34 (67%) 17 (33%) 

Tabell 10: Antal aktiva och passiva män och kvinnor ut analyserade böcker i bild 

 

Utifrån det diakroniska perspektivet med fokus på kategorin aktiv i tabell 10 visar resultaten att den mest 

jämlika kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) uppnås i böckerna från den tredje perioden, där det 

är 71% av aktiva män i jämförelse med 67% av aktiva kvinnor representerade i bild. Skillnaden mellan 

aktiva män och kvinnor i bild är dock inte så stort i böckerna från den första och den andra perioden heller. 

I böckerna från den första perioden är det 73% aktiva män i jämförelse med 68% aktiva kvinnor. När det 

gäller den andra perioden är resultatet 70% aktiva män i förhållande till 64% aktiva kvinnor. Om man 

undersöker resultaten i tabell 10 i mer detalj kan man se att män har under alla tre perioder framställs som 

något mer aktiva än kvinnor i bild, vilket kan förstås utifrån Nikolajevas (2017) påstående att män ses 

som aktiva.   

 

Resultatet ovan visar likheter mellan text- och bildanalysen inom kategorin aktiv när det gäller den första 

perioden, då kvantitativ jämställdhet kan ses såväl i text (tabell 8) som i bild (tabell 10). En annan likhet 

mellan text- och bildanalysen kan ses när det gäller egenskapen aktiv under den andra och den tredje 

perioden. Under den andra och den tredje perioden framställs en större andel män som aktiva än kvinnor 

i både text och bild.  

 

Det diakroniska perspektivet visar även att det är fler antal kvinnor som framställs som passiva under alla 

tre perioder. Detta stödjer Nikolajevas (2017) påstående att kvinnor ses som passiva. Det diakroniska 

perspektivet visar att den mest jämlika kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) gällande kategorin 

passiv i bild uppnås i böckerna från den tredje perioden, då det är 29% manliga och 33% kvinnliga 

föreställningar i bild. 
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Om resultatet i tabell 10 (passiv i bild) jämförs med resultatet i tabell 8 (passiv i text) visar det sig att det 

är fler kvinnor som framställs passiva under den andra och den tredje perioden i både text och bild, medan 

att det är en jämlik fördelning i passiva män och kvinnor i texten samt att kvinnor framställs som mer 

passiva i bilden i böckerna från den första perioden.  

 

Det diakroniska perspektivet visar ett litet framsteg över tid när det gäller aktiv och passiv i bild. Under 

alla tre perioder framställs män som mer aktiva än kvinnor samt kvinnor som mer passiva än män. Dock 

blev skillanden mellan aktiva män och kvinnor samt passiva män och kvinnor mindre över tid.  

 

7.2.2.2 Kategorierna vacker och stark 

Det totala resultatet i tabell 11 visar att antalet män som framställs som starka är 16 och kvinnor 13 medan 

det är 4 män som visas som starka och ingen kvinna. Resultaten visar att i böckerna Lighthouse 3 (2002), 

Stars 3 (2003) och Reading English (2008) framställs både män och kvinnor som starka i lika stor 

utsräckning. I boken Right on! 3 (2006) visas fler antal kvinnor som starka än män medan i böckerna 

Champ 3 (2017) och Join the Quest 3 (2017) visar resultatet att fler antal män framställs som starka. Det 

är viktigt att ha i åtanke att de resultaten som presenteras nedan baseras på mycket få förekomster. 

 

När det gäller kategorin vacker visar resultatet att det är bara i en av sex böcker där män visas som vackra 

medan kvinnor inte alls framställs som vackra i enlighet med definitionen som används för denna studie. 

Det är i boken Join the Quest 3 (2017) som män visas som vackra 4 gånger, vilket är ett väldigt intressant 

resultat med tanke på att i just den boken framkommer ojämställdhet i såväl text som bild. I tabell 11 

framställs resultatet gällande kategorin vacker och stark i bild. 

 

Läroböcker Män Kvinnor Män Kvinnor 
 

Stark Stark Vacker Vacker 

Lighthouse 3 (2002) 2 2 0 0 

Stars 3 (2003) 3 3 0 0 

Right on! 3 (2006) 3 6 0 0 

Reading English (2008) 1 1 0 0 

Champ 3 (2017) 4 1 0 0 

Join the Quest 3 (2017) 3 0 4 0 

TOTALT 16 13 4 0 

Tabell 11: Antal män och kvinnor som framställs vackra och starka ur analyserade böcker i bild 
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Ur tabellen ovan framkommer det att flera män visas som starka än kvinnor i böcker Champ 3 (2017) och 

Join the Quest 3 (2017), vilket visar på Nikolajevas (2017) yttrande att män ses som starka. Utifrån 

principen om hierarki (Hirdman, 1988) visar det ovanstående resultatet att män positioneras som 

överordnade i relation till kvinnor gällande egenskapen stark.  Dock visar resultatet ur boken Right on! 3 

(2006) att kvinnor framställs i en större utsträckning som starka, vilket går emot Hirdmans (1988) princip 

om hierarki och Nikolajevas (2017) påstående att män ses som starka. I böckerna Lighthouse 3 (2002), 

Stars 3 (2003) och Reading English (2008) visar tabell 11 att det är samma antal män och kvinnor som 

framställs som starka. Det antalet män och kvinnor som visas som starka är 2 män och 2 kvinnor i boken 

Lighthouse 3 (2002), 3 män och 3 kvinnor i boken Stars 3 (2003) och 1 man och 1 kvinna i boken Reading 

English (2008). I de tre sistnämnda böckerna synliggörs begreppet kvantitativ jämställdhet (Andersson, 

2010) i form av samma antal män och kvinnor som visas som starka. Om detta resultat kopplas till 

definition av jämställdhet som ses som en relation mellan kön (Skolinspektion, 2017) där fokus ligger på 

att undersöka deras koppling till makt, då visas i böckerna Lighthouse 3 (2002), Stars 3 (2003) och 

Reading English (2008) att män och kvinnor har en jämlik position och en jämlik fördelning av makt i 

förhållande till varandra.  

 

I tabell 11 visar resultatet att egenskapen vacker synliggörs i bara en av de sex analyserade böckerna i 

bild, i boken Join the Quest 3 (2017). I denna bok visas bilder på en pojke som tvättar kroppen under tiden 

han duschar, kammar håret, borstar tänderna och tvättar ansiktet. Samtidigt förstärks de bilderna med 

texten, där pojken sjunger ”I´m in love”.  Denna framställning av pojken i boken Join the Quest 3 (2017) 

går tvärtemot Nikolajevas (2017) påstående att kvinnor ofta framställs som vackra. Det som anses 

intressant är att just resultatet ur boken Join the Quest 3 (2017) visar en sådan förändring, eftersom det 

genomgående i hela analysen har visat sig att denna bok har de minst jämställda föreställningarna om 

kvinnor och män i både text och bild. Ett exempel på detta är att antalet manliga omnämningar är 177 

(73%) medan antalet kvinnliga omnämningar är 65 (27%) i boken Join the Quest 3 (2017).   

 

Angående det totala resultatet ur tabell 11 framkommer det att män visas som starka 16 gånger och kvinnor 

13 gånger samt att män framställs som vackra 4 gånger och ingen kvinna visas som vacker. Detta visar 

mannens hierarkiska position i förhållande till kvinnor (Hirdman, 1988). 

 

Nedan presenteras resultatet av egenskaperna vacker och stark utifrån tre perioder som analyserade böcker 

är utgivna. 

 



33 

 

Läroböcker perioder Starka män Starka kvinnor Vackra män Vackra kvinnor 

Första 2002,2003 5 5 0 0 

Andra 2006, 2008 4 7 0 0 

Tredje 2017, 2017 7 1 4 0 

Tabell 12: Antal män och kvinnor representerade ur analyserade böcker i bild utifrån egenskaper stark och vacker 

 

Resultatet i tabell 12 visar att den kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) avspeglas i böckerna från 

den första perioden när det gäller egenskapen stark. Under denna period framställs 5 starka män och 5 

starka kvinnor. Under den andra och tredje perioden ser situationen lite annorlunda ut. Det är då 4 män 

och 7 kvinnor som visas som starka under den andra perioden samt 7 män och 1 kvinna ur den tredje 

perioden. I böckerna från den tredje perioden avspeglas innebörden av Hirdmans (1988) begrepp hierarki, 

vilket visar att det är mannen som är överordnad i förhållande till kvinnan. Dock i böckerna från den andra 

perioden visar resultatet en annorlunda hierarkisk position, där kvinnor framställs som överordnade i 

relation till män vilket går emot Hirdmans (1988) definition av begreppet hierarki.  

 

Samma tabell 12 visar att varken man eller kvinna framställs som vacker i böckerna från den första och 

andra perioden.  I böckerna från den tredje perioden händer en förändring, då resultatet i tabell 12 visar 

representation av totalt 4 män som förknippas med egenskapen vacker, dock ingen kvinna. Detta går emot 

yttrande attkvinnor ses som vackra (Nikolajeva, 2017).  

 

Egenskaperna vacker och stark kan även analyseras utifrån Nikolajeva (2017) som definierar män som 

starka och kvinnor som vackra. Ur Nikolajevas (2017) fördelning av de två ovannämnda egenskaperna 

visar resultatet i tabell 12 att bara under den tredje perioden framställs män som vackra. Kvinnor däremot 

visas inte som vackra alls, vilket framställer en motsatt bild av kvinnor än den som Nikolajevas (2017) 

definition av kvinnliga egenskaper visar.  

 

Utifrån det diakroniska perspektivet kan man se en viss förändring gällande egenskaper stark och vacker. 

Fördelningen är jämlik vad gäller antal män och kvinnor som visas som starka i böckerna från den första 

perioden. Vidare under den andra och tredje perioden finns det ett större antal starka män än kvinnor. 

Angående kategorin vacker ses det ingen förändring i böckerna från den första och andra perioden. Dock 

framkommer det en förändring under den tredje perioden då fler män än kvinnor framställs som vackra i 

enlighet med definitionen som används i denna studie.   
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7.2.2.3 Kategorin sport 

I tabell 13 framställs resultatet av sport som aktivitet, där det presenteras antalet manliga och kvinnliga 

personer som utgör någon form av sportaktivitet i de analyserade böckerna. I kategorin sport räknas 

fotboll, basket, baseboll, tennis, simning, åka skidor, åka skridskor, ridning och gymnastik. De ovan 

nämnda sportaktiviteterna hittades i de analyserade böckerna. Så som det poängteras i avanittet om 

egenskaperna stark och vacker, gäller samma för kategorin sport att dessa resultat är baserade på väldigt 

få förekomster. Detta gör att inga generaliseringar kan göras utifrån de resultaten. 

 

Det totala resultatet visar att antalet män kopplade till någon form av sportaktivitet är 27 och kvinnor 12 

i de analyserade böckerna. Resultaten i tabell 13 visar att i fem av sex analyserade böcker är det fler män 

som utför sportaktivitet än kvinnor. Detta kommer fram i böckerna Lighthouse (2002), Stars 3 (2003), 

Reading English (2008), Champ 3 (2017) och Join the Quest 3 (2017). Skillnaden mellan antalet manliga 

och kvinnliga personer som är kopplade till sport är 1 till 9 fler män än kvinnor ur de fem ovan nämnda 

böckerna. Endast i boken Right on! 3 (2006) framställs 6 kvinnor i jämförelse med 1 man som utgör någon 

sportaktivitet. På den totala nivån visar resultatet att män genomför någon sportaktivitet 27 gånger och 

kvinnor 12 gånger i de sex analyserade böckerna. I tabell 13 framställs resultatet gällande antalet män och 

kvinnor som utför någon form av sportaktivitet. 

 

Läroböcker Män Kvinnor 
 

Sport Sport 

Lighthouse 3 (2002) 2 0 

Stars 3 (2003) 2 1 

Right on! 3 (2006) 1 6 

Reading English (2008) 7 1 

Champ 3 (2017) 6 4 

Join the Quest 3 (2017) 9 0 

TOTALT 27 12 

 Tabell 13: Antal män och kvinnor som utför någon form av en sportaktivitet ur analyserade böckerna i bild 

 

Om resultatet i tabell 13 sätts i relation med begreppet kvantitativ jämställdhet (Andersson, 2010), där det 

poängteras att en jämn fördelning bör ske mellan män och kvinnor inom ett område visar det sig att ingen 

av de sex analyserade böckerna synliggör detta begrepp. Den mest jämställda fördelningen kan dock ses 

i boken Stars 3 (2003), där det är 2 män och 1 kvinna som genomför någon sorts sportaktivitet. 

 



35 

 

Resultatet i tabell 13 visar principen om hierarki (Hirdman, 1988), då det är fler antal män än kvinnor som 

utför sportaktiveter. Utifrån detta stämmer Hirdmans (1988) definition av hierarki överens med resultatet 

i fem av sex analyserade böcker, då män visas som överordnade än kvinnor. Att mannen visas som 

överordnad i relation till kvinnan (Hirdman, 1988) visar även det totala resultatet, då är det 27 män och 

12 kvinnor som är kopplade till någon sorts sportaktivitet.  Dock resultatet ur boken Right on! 3 (2006) 

synliggör en hierarki där kvinnor framställs som överordnade i förhållande till män, vilket står i motsats 

till Hirdmans (1988) definition av begrepp hierarki. 

 

Nedan presenteras resultatet utifrån tre perioder som analyserade böcker är utgivna. 

 

Läroböcker perioder Män Sport Kvinnor Sport 

Första 2002,2003 4 1 

Andra 2006, 2008 8 7 

Tredje 2017, 2017 15 4 

Tabell 14: Antal manliga och kvinnliga personer som genomför någon sportaktivitet ur analyserade böckerna i bild 

 

Det diakroniska perspektivet i tabell 14 visar att det är fler män än kvinnor som genomför någon sorts 

sportaktivitet under de tre perioderna. Den minsta skillnaden i antalet män och kvinnor som kopplas till 

sport är under den andra perioden, då det är 8 män och 7 kvinnor som visas inom någon sorts sportaktivitet. 

Med tanke på detta kan man i böckerna från den andra perioden prata om den mest jämlika fördelningen 

(Andersson, 2010). När det gäller böcker utgivna under den första och tredje perioden visar resultatet i 

tabell 14 att det är 3 fler män under den första perioden och 11 fler män under den tredje perioden i relation 

till kvinnor, som framställs utföra någon typ av sportaktivitet. Utifrån alla tre perioder visar tabell 14 att 

män har en överordnad position i förhållande till kvinnor (Hirdman, 1988). 

 

8. Diskussion och slutsats 

I denna del diskuteras först studiens resultat i relation till tidigare forskning (8.1). Vidare presenteras 

slutsatser ur analysen med en koppling till studiens syfte och frågeställningar samt studiens svagheter och 

styrkor (8.2). Slutligen tas det upp didaktiska implikationer (8.3) och förslag på vidare forskning (8.4). 

 

8.1 Diskussion i relation till tidigare forskning 
Eftersom denna undersökning har ett diakroniskt perspektiv ses det relevant att först sätta den i relation 

till Eilards (2008) studie som undersöker läseböcker från år 1962 till 2007 med fokus på genus, etnicitet 
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och generation. En av slutsatserna som Eilard (2008) drar är att det har skett en förändring gällande 

begreppet jämställdhet på en ytlig nivå, genom att flickor presenteras som starka medan pojkar har ett 

mjukare inslag. Även i min undersökning kan man se en förändring från år 2002 till 2017 på en ytlig nivå 

i representation av pojkar som framställs som vackra i boken Join the Quest 3 (2017) men inte flickor. I 

just denna bok är dock antal manliga representanter fler i både text och bild. Att just pojkar framställs som 

vackra men inte flickor kan ge ett första intryck att de nyaste böckerna utgivna år 2017 visar på en 

förändring i riktning mot jämställdhet mellan kvinnor och män, men om man studerar de böckerna på en 

djupare nivå ser man att just i de böckerna är relationen mellan antal kvinnor och män i text och bild icke 

jämställt. Eilard (2008) påpekar att det har skett en förändring i representation av flickor, då de började 

visas som starka i nyare böckerna som han undersökte medan pojkar presenteras på samma sätt i alla 

böcker. I min undersökning kan man se att både pojkars och flickors framställning i textböcker i engelska 

förändras under de femton åren, genom att pojkar börjar visas som vackra och att flickorna visas som 

starka. Dock i de nya böckerna från år 2017 egenskapen stark förknippas igen i en större utsträckning till 

det manliga. 

 

Denna studie syftar till att undersöka antal manliga och kvinnliga representanter i text och bild. Slutsatsen 

blev att antal män och kvinnor i text och bild visar på en förändring i textböckerna från de tre perioderna. 

Det totala antalet män är 55% och kvinnor 45% i text samt 53% män och 47% i bild utifrån de sex 

analyserade böckerna. Att fler män representeras i text och bild visar också Lee och Collins (2010) studie 

där det jämfördes böcker i engelska för gymnasium i Australien och Hong Kong. I deras studie visar 

resultaten att det är 57,5% manliga i jämförelse med 42,5% kvinnliga representanter i text och bild. 

 

Utifrån Lee och Collins (2010) bildanalys visade resultatet att fler antal män framställs som aktiva, 

inblandade i sportaktiviteter och starka. Kvinnor dock har representerats som passiva och svaga. Resultatet 

från Holms (2008) studie visar också på att flickor beskrivs som passiva och fysiskt svaga medan pojkar 

framställs som aktiva och starka. Både Lee och Collins (2010) och Holms (2008) studie kan sättas i 

relation till mitt resultat, där fler antal män har framställts som aktiva och fler antal kvinnor visas som 

passiva i bild i böckerna från alla tre perioder och i böckerna från den andra och tredje perioden i text. 

Lee och Collins (2010) och Holms (2008) resultat stämmer dock inte överens med mitt resultat i böckerna 

från den första perioden när det gäller kategorierna aktiv och passiv i text. Detta eftersom mitt resultat 

visar att samma andel män och kvinnor visas som aktiva och passiva. I böckerna från den första perioden 

kan det inte sägas att män är aktiva och kvinnor passiva i text. Det som kan också jämföras med Holms 

(2008) studie är kategorin stark, där i hennes studie visas pojkar som starka. Detta resultat överensstämmer 

med mitt resultat när det gäller böckerna utgivna år 2017 (den tredje perioden), då det är fler antal män 
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som framställs som starka än kvinnor. När det gäller sportaktiviteter kan Lee och Collins (2010) resultat 

sättas i relation med alla analyserade böcker i denna studie, då antal män har i alla böcker varit fler (från 

1 till 11 fler män) än kvinnor. 

 

Utifrån text- och bildanalys drog jag en gemensam slutsats att i böckerna från den tredje perioden 

framställs män som överordnade i förhållande till kvinnor när det gäller antal manliga och kvinnliga 

omnämningar i text och antal manliga och kvinnliga representanter i bild. Detta menar även Eilard (2004) 

i sin studie, då hon visar på den hierarkiska positionen i leken och i barnens beteende. Då Eilard (2004) 

tar pingis och fotboll som en lek kan detta relateras med resultatet ur min studie när det gäller sport. I alla 

böcker är fler antal män kopplade till någon sportaktivitet än antal kvinnor. Skillnaden mellan antal män 

och kvinnor som förknippas med sport dock ligger från 1 (i böckerna från den andra perioden) till 11 (i 

böckerna från den tredje perioden). Som Eilard (2004) påstår att bilden förstärker den manliga 

överordningen i relation till kvinnan, visar mitt resultat också på detta i en mindre eller större utsträckning 

beroende på vilken av tre perioderna textböcker tillhör.  

 

8.2 Summering av slutsatser 
Syftet med denna undersökning och frågeställningar har varit att reda ut om och i vilken utsträckning det 

har skett en förändring i representation av pojkar/män och flickor/kvinnor i läroböcker i ämnet engelska 

för årskurs tre ur ett genusperspektiv. Vidare har syftet varit att komma fram till vilka egenskaper som 

kopplas till flickor/kvinnor respektive pojkar/män i text och bild och om detta har förändrats över tid i 

textböcker i engelskundervisningen i årskurs tre.  Studien har genomförts med hjälp av text- och 

bildanalys av sex textböcker i ämnet engelska i årskurs tre som är utgivna år 2002, 2003, 2006, 2008 och 

två textböcker som är utgivna år 2017. Utgångspunkten för både text- och bildanalys har varit teoretiska 

begrepp jämställdhet, dikotomi, hierarki, manligt och kvinnligt. Detta innebär att resultat av text- och 

bildanalysen har analyserats utifrån de ovan nämnda begreppen. 

 

8.2.1 Flera män än kvinnor i både text och bild 
När det gäller antal manliga och kvinnliga omnämningar i text visar resultaten en förändring från år 2002 

till år 2017 i textböcker i engelska i årskurs tre. I böckerna från den första perioden är antal manliga och 

kvinnliga omnämningar nästan på en likvärdig nivå, där det är 9 fler manliga än kvinnliga omnämningar. 

Detta ändras i böckerna från den andra perioden genom att kvinnor omnämns oftare än män, vilket innebär 

46 fler kvinnliga omnämningar än manliga. Slutligen i böckerna från den tredje perioden omnämns män 

flera gånger än kvinnor, där det är 69% manliga och 31% kvinnliga omnämningar. Utifrån detta resultat 

dras det en slutsats att i böckerna från den första perioden visas den mest jämlika kvantitativa 



38 

 

jämställdheten (Andersson, 2010) mellan kvinnor och män. En annan slutsats är att kvinnor kan ses vara 

hierarkisk överordnade än män i textböcker från den andra perioden i den mening att de får större utrymme 

medan män kan ses som hierarkisk överordnade i förhållande till kvinnor i böckerna från den tredje 

perioden (Hirdman, 1988).  

 

Resultaten av bildanalysen gällande antal manliga och kvinnliga representanter visar på en förändring, då 

fler kvinnor (54%) än män (46%) kan ses i böckerna från den första perioden. Detta förändras under andra 

perioden i textböckerna, då det är 52% män och 48% kvinnor som visas i bilderna. I textböckerna från 

den tredje perioden är det fler män (67%) än kvinnor (33%) som framställs i bild. Utifrån detta resultat 

kan man dra slutsatset att den mest jämlika kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) i bild visas i 

textböckerna i engelska som är utgivna under den andra perioden. En annan slutsats blir att kvinnors 

överordnade position i relation till män i böckerna från den första perioden samt mäns överordnade 

position i förhållande till kvinnor i böckerna från den andra perioden visar på en hierarki mellan män och 

kvinnor. Dock i böckerna från den tredje perioden är den representerat i form av Hirdmans (1988) princip 

om hierarkin, där män sätts i en överordnad position i förhållande till kvinnor. 

 

En gemensam slutsats gällande antal manliga och kvinnliga omnämningar i text och antal manliga och 

kvinnliga representanter i bild är att i böckerna från den tredje perioden speglas en ojämställdhet mellan 

dem, då män har en överordnad hierarkisk position i jämförelse med kvinnor (Hirdman, 1988). När det 

gäller frågan om män och kvinnor blir representerade i lika stor utsträckning i text och bild i textböcker i 

ämnet engelska i årskurs tre ser man på en förändring under femton år som slutligen visar på en 

ojämställdhet i representation av män och kvinnor i böckerna utgivna år 2017. 

 

8.2.2 Aktiva, starka, vackra och sportinriktade män samt passiva kvinnor 
Vad gäller den andra forskningsfrågan, vilka egenskaper som förknippas med män/pojkar och 

kvinnor/flickor, och då till vilken grad män och kvinnor framställs som aktiva respektive passiva i text, 

visar resultaten att män framställs mer som aktiva och kvinnor som passiva. När det gäller huruvida detta 

har förändrats över tid visar resultaten att samma andel aktiva och passiva män och kvinnor 

representerades i böckerna från den första perioden.  I böckerna från den andra och tredje perioden visar 

resultaten att det är andelen aktiva män större än andelen aktiva kvinnor samt andelen passiva kvinnor 

större än andelen passiva män.  

 

En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att den kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) i 

representationen av aktiva och passiva män och kvinnor i text ses i böckerna från den första perioden. En 
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annan slutsats som kan dras utifrån resultaten är att andelen aktiva män är större än andelen aktiva kvinnor 

i böckerna från den andra och tredje perioden. Samtidigt är andelen passiva kvinnor större än andelen 

passiva män under samma perioder. Detta bekräftar Nikolajevas (2017) påstående att män ses som aktiva 

och kvinnor som passiva. Samma resultat leder även till den tredje slutsatsen vilket är att män och kvinnor 

ses som varandras motsatser (Hirdman, 1988) i form av aktiv och passiv i text.  

 

När det gäller kategorin aktiv och passiv i bild visar resultaten att andelen aktiva män är större än andelen 

aktiva kvinnor samt att andelen passiva kvinnor är större än andelen passiva män i böckerna från alla tre 

perioder. Dock ses det att en förändring har skett genom att skillanden mellan andelen aktiva män i 

jämförelse med andelen aktiva kvinnor har minskat i textböckerna från den första perioden till den tredje 

perioden. Utifrån detta resultat dras det en slutats att den mest jämlika kvantitativa jämställdheten 

(Andersson, 2010) speglas i textböckerna från den tredje perioden inom kategorin aktiv och passiv i bild. 

En annan slutsats blir att fler antal män visas som aktiva och att fler antal kvinnor framställs som passiva 

(Nikolajeva, 2017) i böckerna frånalla tre perioder. Detta visar även på att kvinnor och män framställs 

som två motsatta poler (Hirdman, 1988).   

 

En gemensam slutsats gällande kategorin aktiv och passiv i text och bild är att i böckerna från den första 

perioden ses den mest jämlika kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) mellan män och kvinnor. En 

annan gemensam slutsats för text- och bildanalysen är att andelen aktiva män är större än andelen aktiva 

kvinnor samt att andelen passiva kvinnor är större än andelen passiva män i böckerna som tillhör den 

andra och tredje perioden. 

 

Även kategorierna stark och vacker visar på en förändring under de femton år som de analyserade 

böckerna omfattar. Antal män och kvinnor som visar på egenskapen stark är 5 för både män och kvinnor 

i böckerna från den första perioden. I böckerna från den andra perioden sker det en förändring i att det 

visas 4 starka män och 7 starka kvinnor. Slutligen i böckerna från den tredje perioden blir antal 

representerade starka män 7 och kvinnor 1. Utifrån de resultaten dras det en slutsats att den kvantitativa 

jämställdheten (Andersson, 2010) återspeglas bäst i böckerna från den första perioden. En annan slutsats 

blir att fler antal kvinnor framställs som starka än män i böckerna från den andra perioden, vilket inte 

stödjer Nikolajevas (2017) påstående att män ses som starka. En tredje slutsats som dras handlar om att 

fler antal män visas som starka i böckerna från den tredje perioden. Detta avspeglar Hirdmans (1988) 

definition av begreppen hierarki och dikotomi, då män har en överordnad position i relation till kvinnor 

och att män och kvinnor ses som två motsatta sidor. 
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När det gäller kategorin vacker visar resultaten på ingen förändring i böckerna utgivna under den första 

och andra perioden. Däremot har det skett en förändring i böckerna från den tredje perioden, då det är 4 

män och ingen kvinna som presenteras som vacker i bild. Detta resultat blir oförväntat, då det är just i 

böckerna från den tredje perioden som den minst jämlika kvantitativa jämställdheten återfinns. En slutsats 

som dras utifrån resultatet är att i böckerna från den tredje perioden visas en tendens att fler antal män 

framställs som vackra, vilket står emot Nikolajevas (2017) påstående att egenskapen vacker förknippas 

med kvinnor.  

 

Inom kategorin sport visar resultatet att det är 4 män och 1 kvinna som förknippas med sport i böckerna 

från den första perioden. Vidare visar resultatet att det är 8 män och 7 kvinnor som utövar sport i böckerna 

från den andra perioden. I böckerna från den tredje perioden visas 15 män och 4 kvinnor som bedriver en 

slags sportaktivitet. En slutsats som dras utifrån resultatet är att den mest jämlika kvantitativa 

jämställdheten (Andersson, 2010) synliggörs i böckerna som är utgivna under den andra perioden.  

 

För att avrunda egenskaperna som förknippas med män och kvinnor visar denna studie att egenskaperna 

som aktiv, passiv, stark, vacker och kategorin sport kan, under de femton åren som studien täcker, 

förknippas på olika sätt och i olika grad med manligt och kvinnligt. Män framställs som aktiva och kvinnor 

som passivsa i både text och bild. Dock samma antal män och kvinnor visas som aktiva och passiva i text 

i böckerna från den första perioden. Egenskapen stark är kopplad till både män och kvinnor på en nästan 

jämlik nivå i böckerna från den första och andra perioden, dock ser vi en förändring att det är flera män 

än kvinnor som har egenskapen stark i böckerna utgivna år 2017 (den tredje perioden). Inom kategorin 

sport stiger antal kvinnor och den sätts på en mest jämställd nivå med män inom den andra perioden. Detta 

dock förändras under den tredje perioden, då det är fler män som förknippas med sport än kvinnor i bild. 

 

8.2.3 Studiens svagheter och styrkor 
Eventuella nackdelar med denna studie kan vara att det undersöktes tjugo sidor ur varje textbok i ämnet 

engelska i årskurs tre. Att tjugo sidor analyserades ur varje bok kan också bli en fördel eftersom det är 

mer än hälften av sidor som varje bok innehåller. Resultaten kan möjligtvis se annorlunda ut om det har 

varit hela textböcker som skulle analyserats. Vidare kunde resultaten påverkats om jag definierade 

manliga och kvinnliga egenskaper på ett annat sätt eller om jag valde att undersöka andra manliga och 

kvinnliga egenskaper, förutom aktiv, passiv, vacker, stark och sport som en kategori.  
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8.3 Didaktiska implikationer 
Syftet med denna studie är att undersöka om pojkar/män och flickor/kvinnor blir representerade i lika stor 

utsträckning och vilka egenskaper förknippas med pojkar/män respektive flickor/kvinnor i text och bild i 

textböcker i engelska i årskurs tre. Detta undersöks utifrån ett diakroniskt perspektiv, vilket möjliggör att 

se om det har skett någon förändring från år 2002 till 2017 i representation av pojkar/män och 

flickor/kvinnor i textböcker i engelska i årskurs tre. 

 

Resultat av denna studie kan användas som ett underlag vid val av arbetsbok när lärare planerar 

undervisning i ämnet engelska. Eftersom det är lärares ansvar att granska läromedel (Skolverket, 2015) 

kan denna studie vara till hjälp att ge en överblick av pojkars/män och flickors/kvinnors framträdande i 

de sex analyserade böckerna med fokus på jämställdhet. Detta gör lärarna medvetna om böckernas 

innehåll med fokus på jämställdhet, vilket hjälper dem att anpassa och variera materialet ur de böckerna i 

undervisningen.  

 

En av konsekvenserna som denna studie kan bidra för undervisningen är att lärarna kan mer medvetet 

välja skolböcker i ämnet engelska, där den mest jämlika kvantitativa jämställdheten (Andersson, 2010) 

speglas och synliggörs i text och bild. En annan konsekvens för mig som snart utbildad lärare handlar om 

att jag blev mer medveten om hur jämställdhet kan ses i både text och bild, vilket jag kommer att kunna 

reflektera över i alla textböcker och alla ämnen som jag kommer att möta och välja att arbeta med i mitt 

framtida yrke. Det är viktigt att läsaren tar med sig det resultatet som denna studie visar, det vill säga att 

inte alla textböcker som har analyserats visar på jämställdhet mellan kvinnor och män i text och bild. Detta 

är inte ett förhinder i undervisningen så länge läraren är medveten om det, vilket kan användas som 

underlag för diskussion i klassrummet med eleverna.  

 

Om man inte har läst denna studie kan en konsekvens bli att läraren är omedveten om hur jämställdhet ser 

ut i textböcker i ämnet engelska för årskurs tre. Detta kan leda till att läraren undervisar ur böckerna och 

inte funderar på hur textböckernas innehåll kan påverka elevernas syn på jämställdhet i samhället de lever 

i (Eilard, 2004). 

 

8.4 Vidare forskning 
Under tiden jag analyserade textböcker i ämnet engelska för årskurs tre, uppmärksammade jag andra 

kategorier som kunde undersökas. Bland dessa kategorier framträdde yrke som en speciellt intressant 

kategori att undersöka närmare. I mitt analyserade material som inte visas i helheten i denna studie såg 

jag ett visst antal yrken som kunde varit intressanta att undersöka med fokus på den klassiska fördelningen 
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att till exempel mannen är polis och kvinnan är lärare, men eftersom detta inte var syfte med denna uppsats 

valde jag bort att presentera detta. Ett annat förslag på vidare forskning är att inkludera genus, ras och 

klass för att undersöka hur de kategorierna hänger ihop och speglas i text och bild i böckerna i ämnet 

engelska i årskurs tre. Slutligen ett tredje förslag skulle bli att undersöka och jämföra hur jämställdhet 

speglas i textböcker i ämnet engelska i års tre i andra länder i världen med de böckerna som används i 

Sverige. 
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